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પરી ાથ ઓ માટેની સચૂના 

વતમાન પરીિ થિતને યાને રાખી યુિનવિસટીની એકેડેિમક કાઉિ સલ ેસ ાંત પરી ાને 
ઓફલાઈનને બદલે ઓનલાઈન લેવાનો િનણય કરલે છે.  

જમેાં નીચે મુજબની માગદશક સચૂનાઓનો સમાવેશ થાય છે.  
1. સ ાંત પરી ા લેિખતને બદલ ેમૌિખક અિભ યિ  વ પે લેવી.  
2. મૌિખક અિભ યિ ના મૂ યાંકન હેતુ ઓનલાઈન મા યમ (ગૂગલ મીટ)ની પસંદગી 

કરવી. 
3. પેપરનંુ િનયત થયલે યુિનટ અનુસાર 70 કે 35 ગુણાંકન માળખું યથાવત રાખવુ.ં 
4. 70  ગુણ મૂ યાંકન માટે ૩૦ િમિનટ અને 35 ગુણ મૂ યાંકન માટે 15 િમિનટ 

ફાળવવી. 
5. બે પરી કો મૂ યાંકન કરશે. 
6. કોઈ એક િદવસ એક જ િવષયની પરી ા રાખવી. 
7. પરી ાથ ને પનુ:ચકાસણીની તક આપવી.  

________________________________________________________________
____ 

પરી ાનંુ વ પ: 
 ઓનલાઈન મોડથી યો શે. 
 70 ગુણના પ  માટે 30 િમિનટ અને 35 ગુણના પ  માટે 15 િમિનટ 

ફાળવવામાં આવશે. 
 યુિનવિસટી ારા સમેે ટર મુજબ સમયપ ક હેર કરવામાં આવશે. 

બેચ: 
 યુિનવિસટી ારા સેમે ટર અનુસાર િવિવધ બેચ િનધાિરત કરવામાં આવશે, જ ેિવિવધ 

કોલજેોના પરી ાથ ઓની બનેલી હશે. 
 પરી ાથ એ પોતે કઈ બેચમાં છે તે સૌ થમ ચકાસી લેવું. 
 બેચ અનુસાર તારીખ અને સમય યુિનવિસટી ારા િનધાિરત કરવામાં આવશે તે 

વબેસાઈટ/ERP માંથી પરી ાથ  મેળવી શકશે. 
 િનધાિરત સમયપ ક અને િવષય અનુસાર પરી ાથ એ ઓનલાઈન ગૂગલ મીટના 

મા યમથી પરી ા માટે જોડાવાનંુ રહેશે. 
પૂવ તૈયારી: 

 પરી ાથ એ ગૂગલ મીટ લી કમાં જોડાતાં પહેલાં ટેકિનકલ બાબતો ચકાસી લેવી, જથેી 
લોગઈન થવામાં અને પરી ા આપવામાં મુ કેલી ના આવે.  

 િનધાિરત સમયાનસુાર િનયત બેચની જ લી કમાં જોડાવાનંુ રહેશે. 



 

 પરી ાથ ઓએ પોતાની કોલજેનું ઓળખપ  તથા હોલ ટીકીટ સાથે રાખવી જ ેપરી ા 
શ  થતા પહેલા પરી કોને બતાવવાની થશે. 

 પરી ા દર યાન આકૃિત/ આલેખ/ ગણતરી દશાવવા કે લખવા જ રી મા ામાં કોરા 
કાગળ અને પને / પેિ સલ રાખવા. એ િસવાયનંુ કોઈ સાિહ ય રાખવુ ંનહી. 

 પરી ા દર યાનની કોઇપણ કારની ગેરરીિતના િક સામાં પરી ક/ યુિનવિસટી તરફથી 
િશ ા ક પગલાં લેવામાં આવશે. 

પરી ા િ યા: 
 યુિનવિસટી તરફથી દરકે પરી ાથ ના મૂ યાંકન માટે બે પરી કની િનયુિ  કરવામાં 

આવશે. 
 પરી કો દરકે પરી ાથ ની 70 ગુણ માટે 30 િમિનટ અને 35 ગુણ માટે 15 િમિનટ 

પરી ા લેશે. 
 પરી ાથ નંુ ગુણાંકન 70 ગુણના િક સામાં 14+14+14+14+14 એમ યુિનટ દીઠ 14 

ગુણ  માણે 4 યુિનટના 56 ગુણ ચાર ો માણે તથા પાંચમા માં સવ ાહી 
રજૂઆતના 14 ગુણ માણે કુલ 70 ગુણનુ ંપરી કો ગુણાંકન કરશે. 

 પરી ાથ  પસંદગીનો યુિનટ પરી કને જણાવી શકશે જથેી તે મ મુજબ ો પછૂી 
શકાય. 

 યેક યુિનટની 10 જટેલી બાબતો પકૈી પરી ક મહતમ છ ો પછૂશે. જ ેપૈકી ૩ 
ોના જવાબના આધાર ે14 ગુણમાંથી ગુણાંકન થશ.ે આ ગુણાંકનમાં િવષય વ તનુી 

સસંુગતતા, રજૂઆતની સુ િથતા, ભાષાની શુ તા, ઉ રની યો ય લંબાઈ જવેી બાબતો યાને 

લેવામાં આવશે.  
 પરી ાથ ના યુ રનાં આધાર ેસમ  ચકાસણી માટે પરી ક પટેા ો પૂછી શકશે. 
 આ સમ  િ યાનંુ રકેોડ ંગ કરવામાં આવનાર છે.  
 જો કોઈ પરી ાથ ને પિરણામ હેર થયા બાદ કોઈ પ ના મૂ યાંકનમાં અસંતોષ 

જણાય તો ત ે રીચેકીગં(પનુ:ચકાસણી) હેતુ િનયત સમયમયાદામાં િનયત ફી ભરી 
અર  કરી શકશે.  
 

 
      પરી ા િનયામક ી  
  


